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UYÊN HẠNH 

  

Muôn tâu Thượng Đế 

Tháng Chạp Hăm ba 

Gác lại việc nhà 

Úc Châu nhiệm sở 

Táo thần hớn hở 

Tấu sớ đã xong 

Laptop Thần cầm   

Cưỡi lưng Cá Chép 

Trực chỉ Thiên Đình 

Đệ trình tự sự 

  

Trước thềm năm mới 

Hai không mười lăm (2015) 

Nhằm năm Ất Mùi 

Con Dê sắp đến 

Thần đây kính mến 
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Cẩn chúc Ngọc Hoàng 

Bớt việc lo toan 

Thân tâm an lạc 

  

Hàng năm thông lệ 

Thế giới mục đầu 

Việt Nam tiếp sau 

Năm châu bốn bể 

Kể hết một lèo 

Không chống không chèo  

Man khai tráo trở 

Như quan, cán Việt 

Tham nhũng gian tà 

Xách ủng ba Tàu 

Buôn dân bán nước 

  

Nhìn chung năm rồi 

Hai không mười bốn (2014) 

Sản sinh quá nhiều 

Tăng vụt như diều 

Nhẫm tính có thêm 

Trên bảy bảy triệu (77) 

Dân số thế giới  

Hơn bảy tỉ người (7,28 tỉ người) 

Suốt một năm trời  

Tai ương khốn khó 

Bệnh tật đói nghèo 

Dằng dai đeo đẳng 

Dịch Ebola 

Tái xuất giang hồ 
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Tháng 2 Mười Bốn (2/2014) 

Tại xứ Tây Phi 

Ghi sổ cuối năm 

Con số tử vong 

Trong vòng bảy ngàn 

Thế giới bàng hoàng 

Các nơi nỗ lực 

Chế tạo vắc-xin 

Vững tin diệt Dịch. 

Xẩy thêm nạn mới  

Y tế Thế giới (WHO) 

Gióng hồi chuông dài 

Bệnh Liệt tai ương 

Trên đường trở lại 

Thiệt là thảm hại 

Cho các nước nghèo 

Tiếp đến các tin 

Xuyên qua đề mục 

Thể dục, Cyber 

Du lịch, Cấm vận 

Và thêm mấy trận 

Khủng Bố bắt người 

Đầu đuôi tấu rõ 

Thế Vận Mùa Đông  

Nga sô tổ chức  

Thành phố Sochi 

Hấp dẫn ly kỳ  

Nhiều màn ngoạn mục 

Bóng đá thế giới  

Brazil chủ nhà  
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Đội bóng nước Đức  

Đoạt chức vô địch 

Chiến tranh Cyber 

Tàu – Mỹ - Triều Tiên 

Bí mật gài người  

Chiến tranh Tình báo 

Mới đây phim hài 

The Interview 

Chỉ trích đủ điều 

Khiến Kim Jung Un 

Ùn ùn nỗi giận 

Về mặt du lịch 

Thật quá thảm, ghê 

Một năm ê chề 

Hàng không Du lịch 

Malaysia  

Kuala Lumpur  

Với Tua (tour) Bắc Kinh  

Hai trăm ba chin (239) 

Hành khách trên tàu  

Biệt vô âm tín 

Tính đến bây giờ 

Sống chết thế nào 

Vẫn còn bí ẩn 

Lại thêm tai nạn 

Cũng Hãng Mã Lai (Malaysia) 

Chuyến bay đường dài 

Từ Amsterdam  

Ngang qua không phận 

Trận chiến nước Nga 
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Tên lửa Ukraine 

Bắn ngay chuyến bay  

Hai trăm chin tám (298 người)  

Toàn bộ chết thảm  

Đớn đau vô tận  

Uất hận trời xanh!  

Hãng Algerie  

Rơi ở Mali   

Một trăm mười sáu (116 người)  

Uổng oan thiệt mạng 

Cuối năm Mười Bốn (ngày 28/12/2014) 

Lại dồn thêm vụ  

Air Asia  (1)    

Rơi vùng Java 

Trăm sáu hai người (162) 

Chết không thấy xác.  

Đớn đau tan tác  

Là vụ chìm tàu  

Sewol Đại Hàn  

Gần ba trăm em 

Học sinh thiệt mạng 

Thật quá thê thảm.   

Boko Haram  

Xứ Nigeria 

Bắt cóc về làm  

“nô lệ tình dục” 

Khoảng 300 em 

Nữ sinh trung học  

Cuộc đời vẫn đục 

Thống khổ không lời 
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Căm hận ngập trời 

Phiến quân thâm độc  

Tháng Chín Mười bốn (9/2014)  

Cách Mạng Ô Dù 

Hồng Kông nổi dậy 

Joshua Wong 

17 tuổi đời 

Đứng lên gọi mời 

Giới trẻ xuống đường 

Chống anh Trung Cộng 

Đảng cử dân bầu 

Tự tung tự tác 

Áp đặt Hongkong 

Cũng trong tháng Chín 

Khủng bố gửi show 

Chặt đầu nhà Báo 

Thế giới bàng hoàng 

Hành vi dã man 

Hiểm gian khôn xiết 

Riêng về Úc Châu 

Thần cũng phải tâu 

Khủng bố lần đầu 

“Sydney vây hãm” 

Martin Place 

Mười bảy con tin 

Trong Cà Phê Lindt 

Hai người dũng cảm 

Hy sinh, chết thảm  

Tháng Mười Một này 

Brisbane mở hội  
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G 20 họp 

Bàn định tình hình 

Tương lai thế giới 

Ủy ban Liên minh (2) 

Cảnh báo thế giới  

Việc sẽ đối mặt 

Tai nạn nơi nơi 

Nguyên nhân khởi từ   

Biến đổi khí hậu 

Điểm qua một lượt 

Dữ kiện chính trị 

Nga bị trừng phạt 

Về mặt kinh tế 

Crimea sát nhập  

Vào Liên bang Nga  

Xung đột Do Thái  

Và dân Hamas 

Vụ Khmer đỏ  

Nuon Chea  

Và Khieu Samphan  

Bị kết án tù 

Chung thân vạn đợi 

Bởi tội “diệt chủng” 

Hà hiếp dân lành   

Nước Mỹ ra tay 

Một màn không kích  

Vùng bắc Iraq  

Diệt nhóm khủng bố 

Hồi Giáo cực đoan  (ISIS)  (3) 

Đại nạn xăng dầu  
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Đồng Rúp phá giá  

Ca bài tụt dốc 

Vận tốc hết chê 

Trên trăm đô la (100) 

Lao như tên bắn 

Còn dưới năm mươi ($48-1/2/2015)) 

Nhiều nước khóc cười  

Ca bài điêu đứng. 

Tham vọng xăng dầu 

Mờ mắt anh Tầu 

Trung Cộng nắm đầu 

Cầm quyền Hà Nội 

Cộng Sản Việt Nam 

Tha hồ lập đảng 

Lòn cúi kiếm đô 

Củng cố chức quyền 

Chư hầu Thái thú 

Trung Cộng mưu toan 

Tự do hành sự: 

Biển Đông cướp giựt 

Hải Vân, Tây Nguyên 

Thực hiện tuyên truyền 

Lập khu “sinh thái” 

Sự thực khai thác 

Uranium 

Đá phiến nằm sâu 

Dưới lòng dãy núi 

Khui ra làm dầu 

Việt Nam còn đâu! 

Mưu sâu Trung Cộng 
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Hợp cùng Hà Nội 

Cộng Sản Việt Nam 

Cướp giựt tham lam 

Đuôi chồn ló dạng 

Các nhà yêu nước 

Tranh đấu nhân quyền 

Bảo vệ chủ quyền 

Biển và lãnh thổ 

Tổ quốc Việt Nam  

Bị đánh bị lùa  

Vào trong ngục tối 

Cuộc đời hết lối 

Đói khổ cơ hàn 

Lầm than bệnh tật 

Cầm quyền Cộng Sản 

Có lắm tham quan 

Đè đầu cỡi cổ 

Dân đói dân khổ 

Thê thảm lắm thay 

Vận nước lung lay  

Bao điều khốn khó 

Giới trẻ trong nước 

Phát triển truyền thông 

Lên án vạch trần 

Nhân quyền chà đạp 

Bằng Facebook 

Blog Twitter 

Mỗi người là một 

Tờ báo lề dân 

Tận dụng truyền thông 
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Chép ghi quây lại  

Cảnh dân thảm hại 

Bị đánh bị hành 

Rành rành trên Mạng 

Truyền thông hải ngoại 

Phối hợp tài liệu 

Tranh đấu nhân quyền 

Trình cho Chính quyền  

Khắp trên thế giới 

Công luận Quốc tế 

Can thiệp liền tay 

Cộng sản phải ngay 

Ngưng tay bắt bớ 

Hà hiếp dân hiền 

Blogger dân chủ 

Trong và ngoài nước 

Lên đến vài ngàn  

Đánh sập tham tàn 

Thông tin bưng bít 

700 tờ báo 

Xảo gian của đảng 

(viết) theo “đơn đặt hàng”  

Thua là cái chắc! 

Giới trẻ hăng hái 

Mở rộng Truyền thông 

Công luận thế giới 

Gióng hồi chuông dài 

Yểm trợ nhân quyền  

Đẩy mạnh dân chủ   

Cộng sản hết đường 
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Tuyên truyền bưng bít 

Đàn áp bạo hành 

Đánh dân áp chế  

Truyền thông vững mạnh 

Xóa bỏ ngược ngang 

Đập tan bốn bước 

Trấn áp, phân hóa 

Cô lập,  lôi kéo 

Những đòn mưu mẹo 

Dày xéo dân hiền 

80 năm liền 

Giết bao sinh mạng. 

Thế giới phải biết 

Cộng Sản Việt Nam 

Trước cửa nhà tù 

Giam nhà dân chủ 

Luật và Hiến Pháp 

Chỉ là mớ chữ 

Lạ hoắc xa vời  

Sau cửa ngục tù 

Luật rừng luật rú 

Là cú thông tư 

Không chứng không từ 

Lệnh truyền bằng miệng 

“Côn an” và Đảng 

Ức hiếp dân lành 

Đánh không nương tay 

Người tù lương tâm 

Nhốt trong ngục tối 

Mọi người đều rõ 
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Chỉ có truyền thông 

Bẻ gãy cùm gông  

Đổi thay chế độ 

Cúi đầu kính bái 

Khẩn tấu Ngọc Hoàng 

Nhân gian lầm than 

Can qua tứ xứ 

Táo đà tấu rõ. 

Thời gian nếu có 

Mời Ngài lên Mạng 

Vào trong Google 

Gõ chữ Nhân Quyền 

Đọc báo trực tuyến 

Hoặc vào Youtube 

Cờ-líp on-lai (Clip online) 

Ngài xem lai rai 

Ngọn ngành sẽ rõ 

Tàu Phù Cộng Sản 

Hiểm gian độc đảng 

Tàn ác khó lường 

Ngài đã thấu tường 

Thần xin gấp máy 

Quay về Sydney 

Chuẩn bị liền tay 

Cơm chay ngũ quả 

Cúng bái Giao thừa 

Đưa ông bà về 

Gia đình đề huề 

Tình xuân phơi phới 

Ất Mùi năm mới 
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Hai năm Mười Lăm (2015) 

Phát triển truyền thông 

Lập kế hoạch rộng 

Đấu tranh chống cộng  

Diệt tụi gian tà. 

  

  

UYÊN HẠNH 

23 Tháng Chạp Giáp Ngọ  

“nhằm” ngày 12/2/2015 

   

 Chú thích: 

1. (1)Số hiệu QZ8501 

2. (2)Intergovernmental Panel on Climate Change 

3. (3)Islamic State of Iraq 

 Nguồn: http://www.vawansw.org.au/index.php/van-tho/tho/1050-

so-tao-quan-2015 
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